
 

 

 

 - בלבד נוחות מטעמי מובא העברית לשפה תרגום -

 - האנגלית בשפה הינו המחייב הנוסח -

  :ברוסיה ויפן שרשמה שני פטנטים תוך כחודשלאחר 

 שלה לישירושמת את הפטנט השמייסייז 

 הפעם בארה"ב –
 

; הבורסה לניירות MYSZאק: מייסייז אינק. )"החברה"( )נאסד :2017 נובמברב 08קריית שדה התעופה, ישראל, 

כי היום  מודיעה(, המפתחת והבעלים של טכנולוגיית מדידה באמצעות טלפונים חכמים, MYSZערך, תל אביב: 

הפטנט שהחברה קיבלה אישור לרישום הפטנט שלה ברוסיה ויפן, היא קיבלה אישור דומה גם בארה"ב. לאחר 

 ,והגשת ממועדשנים  20 בחלוף יפקע בארה"ב ; תוקף הפטנטהחברה של" גוף חלקי מדידת" טכנולוגייתמתייחס ל

 .2033בינואר  20-או ב

שלנו וממלא אותנו בגאווה  ת"רישום הפטנט השלישי תוך זמן קצר מהווה הכרה נוספת בחדשנות הטכנולוגי

 הפטנטים משרדצד ה מבמיוחד על ההכר מרוציםאנחנו " .My Size, Incרונן לוזון, מנכ"ל אמר מקצועית", 

 . " הגשנו בקשות להגנה על הפנט שלנו במדינות נוספותו,  י,האמריקא המסחר וסימני

הוא מאפשר לקונים לבחור תמיד את מידת הבגד תוכנן עבור שוק האופנה המקוון.  גוף יהיישום למדידת חלק

תוך שימוש במדידות מדויקות של חלק מגופם באמצעות הסמארטפון. ראשית,  ,הנכונה באתר הקמעונאי

וש לבהולאחר מכן ממליצה על המידה המתאימה של פריט  ,האפליקציה מנתחת את המידע באמצעות ביג דאטה

 המשולביםכל היישומים הטכנולוגיים של מייסייז משתמשים באלגוריתמים באתר הקמעונאי.  הקונהשבחר 

השיטה הזו לא רק מדויקת יותר, אלא גם כדי לרשום ולתעד את מידות הגוף. סמארטפון, ולא של המצלמה, ב

 מבטיחה ושומרת על פרטיות הלקוחות.

 ג"מהתמ 2% מהווה והוא(, מיליארד 3,000) דולר טריליון 3-ב מוערך העולמי הביגוד שוק ,Fashion United לפי

 51.5 מגלגל הביגוד שוק", 2015 בשנתוושינגטון פוסט לפי מאמר שפורסם בעיתון (.גולמי מקומי תוצר) העולמי

 לבדה ב"בארה ,Market Watchלפי . ההחזרות שיעור גם כך אך, עצום השוק. "מקוונות במכירות דולר מיליארד

https://fashionunited.com/global-fashion-industry-statistics
https://www.washingtonpost.com/news/business/wp/2016/04/06/the-surprising-thing-that-got-the-biggest-share-of-online-shopping-dollars-in-2015/?utm_term=.3537e6d0bd5a
https://www.washingtonpost.com/news/business/wp/2016/04/06/the-surprising-thing-that-got-the-biggest-share-of-online-shopping-dollars-in-2015/?utm_term=.3537e6d0bd5a
https://www.marketwatch.com/story/how-free-returns-on-online-purchases-are-crippling-retailers-2016-06-03


 

 

 הביגוד בתחום היו מההחזרות 80%, 2015 בשנת. שנה מדי דולר מיליארד 260 של בערך סחורה מוחזרת

 .מתאימות לא מידות בגין היו מההחזרות דולר מיליארד 62.4 כאשר, והאביזרים

*** 

פיתחה טכנולוגיות מדידה ייחודיות  MySize (TASE: MYSZ) (NASDAQ: MYSZ) : חברתMySizeאודות 

וטכנולוגיה מתקדמת עם היקף נרחב של אפליקציות מדידה לרבות בתחום המבוססת על אלגוריתמים מתוחכמים 

ביכולתם שטכנולוגיה קניינית זו מבוססת על מספר אלגוריתמים . הביגוד, המסחר האלקטרוני ומשלוח חבילות

: על מייסייז, אנא בקרו באתר החברה. למידע נוסף לחשב ולהציג מידות במגוון רחב של דרכים

http://mysizeid.com/  . וטוויטר לינקדאין, בפייסבוקעקבו אחרינו. 

 :עתיד-פני-אזהרה  לגבי הצהרות צופות

 Safeהבטוח" ) עתיד כהגדרתו של מונח זה בהוראות ה"מעגן-פני-הודעה זו מכילה מספר תחזיות והצהרות צופות

Harbor של ה )– Securities Litigation Reform Act of 1995 הצהרות אלה מאופיינות בשימוש במלים .

"ייתכן", "מאמינים", "צופים", מתכוונים", "מעריכים", "מצפים", "אפשרי", "נמשיך", "חוזים", "פוטנציאל", 

עתיד -פני-עתיד. כל ההצהרות הצופות-פני-פות"מתכננים" וביטויים דומים המאפיינים תחזיות והצהרות צו

עתיד אלה. הגם שאנו -פני-מתייחסות אך ורק למועד הודעה זו. אין לסמוך במידה מופרזת על הצהרות צופות

עתיד אלה  הינן -פני-מאמינים שהתכניות, המטרות, הכוונות והתחזיות המתוארות והמפורטות בהצהרות צופות

טוחה כלשהי לכך שתכניות, מטרות, כוונות ותחזיות אלה אכן יושגו. תחזיות והצהרות סבירות, אין ביכולתנו לתת ב

ודאות )אשר בחלקם אינם בשליטתנו( והנחות אשר עלולות -עתיד כוללות בחובן אלמנטים של סיכון ואי-פני-צופות

ים מהותיים אשר לגרום לסטייה ניכרת של התוצאות בפועל מהניסיון בעבר ומתחזיות והערכות עכשוויות. גורמ

עתיד כוללים: כשל בהתפתחות מסחר פעיל -פני-יכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יסטו מהצהרות צופות

במניות החברה בנאסדאק; תנודות משמעותיות במחיר בו תיסחר המניה של החברה; החברה תמשיך להיות 

שליטה בחברה עלולים להיות שונים "חברה נשלטת" כהגדרתה על פי כללי נאסדאק כאשר האינטרסים של בעל ה

עתיד מושפעות גם מגורמי הסיכון  -פני-מאלה של כלל בעלי המניות של החברה מהציבור. הצהרות צופות

 U.S. Securities andהמפורטים במסמכים שהוגשו על ידי החברה לוועדה לניירות ערך ובורסות של ארה"ב )

Exchange Commissionק, החברה אינה מתחייבת לעדכן או לתקן באופן פומבי כל (. למעט כנדרש על פי חו

עתיד שהיא, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים וכיוצא באלה, לאחר המועד שבו -פני-הצהרה צופה

 ההצהרות ניתנו או לכלול בהן אירועים בלתי צפויים שהתרחשו.

 

 :אנשי קשר לעיתונות

 eran@rcspr.co.il, 4408020-520ערן יואלס, משרד רימון כהן ושות': 

 tomer@rcspr.co.il , 6371105-054תומר המבורסקי, משרד רימון כהן ושות': 

http://mysizeid.com/
https://www.facebook.com/mysizeid/
https://www.linkedin.com/company/mysizeid
https://twitter.com/mysizeinc
mailto:eran@rcspr.co.il
mailto:tomer@rcspr.co.il
mailto:tomer@rcspr.co.il
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After being awarded two patents within a month in Russia and Japan: 

My Size registers its Third Patent – 

this time in the U.S. 

 

Airport City, Israel, November 08, 2017: My Size, Inc. (the “Company” or “My Size”) (NASDAQ: 

MYSZ; TASE: MYSZ), developer of proprietary, smartphone measurement applications, 

announced today that after approval of its patent in Russia and Japan, it obtained similar 

approval in the U.S.  The patent relates to My Size’s "Measurement of a Body Part" 

technology. The U.S. patent will expire 20 years from the date the patent was initially filed, or 

January 20, 2033. 

 

"Registration of the third patent within a short period of time demonstrates further 

recognition in our technological innovation and fills us with professional pride,” said Ronen 

Luzon, CEO of My Size, Inc. “We are especially pleased with the recognition from the U.S. 

Patent and Trademark Office and have filed applications to protect our patent in other 

countries as well”. 

 

The Measurement of a Body Part application was designed for the online apparel market. It 

enables shoppers to always choose the right size garment on a retailer’s website using the 

accurate measurements taken with their smart phone of an area of their body. The application 

first analyzes the recorded information using big data, then recommends the appropriate size 

of an article of clothing the shopper has selected for consideration on a retailer’s website. All 

of My Size’s technology applications use algorithms within a smartphone, rather than the 

smart phone camera, to record and document body measurements. This method is not only 

more accurate, but it also maintains and ensures customer privacy. 

 

According to Fashion United, “the global apparel market is valued at 3 trillion dollars, 
3,000 billion, and accounts for 2 percent of the world's Gross Domestic Product 

(GDP).” According to an article published in the Washington Post, in 2015, “clothing 
generated $51.5 billion in online sales…”  While this market is enormous, so too is 

http://mysizeid.com/
https://fashionunited.com/global-fashion-industry-statistics
https://www.washingtonpost.com/news/business/wp/2016/04/06/the-surprising-thing-that-got-the-biggest-share-of-online-shopping-dollars-in-2015/?utm_term=.fc50ae721d99
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the return rate. According to MarketWatch, in the United States alone, $260 billion 
of goods are returned each year, and in 2015, 80% of the returns were clothing and 
accessories, with $62.4 billion due to wrong sizes. 
 

*** 

 

About My Size, Inc. 

My Size, Inc. (TASE: MYSZ) (NASDAQ: MYSZ) has developed a unique measurement technology 

based on sophisticated algorithms and cutting-edge technology with broad applications 

including the apparel, e-commerce, DIY, shipping and parcel delivery industries.  This 

proprietary technology is driven by several algorithms which are able to calculate and record 

measurements in a variety of novel ways. 

To learn more about My Size, please visit our website. www.mysizeid.com.  

Follow us on Facebook, LinkedIn and Twitter. 

 

Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements 

This press release contains certain forward-looking statements within the meaning of the safe 

harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements 

are identified by the use of the words "could," "believe," "anticipate," "intend," "estimate," 

"expect," "may," "continue," "predict," "potential," "project" and similar expressions that are 

intended to identify forward-looking statements.  All forward-looking statements speak only 

as of the date of this press release. You should not place undue reliance on these forward-

looking statements. Although we believe that our plans, objectives, expectations and 

intentions reflected in or suggested by the forward-looking statements are reasonable, we 

can give no assurance that these plans, objectives, expectations or intentions will be achieved.  

Forward-looking statements involve significant risks and uncertainties (some of which are 

beyond our control) and assumptions that could cause actual results to differ materially from 

historical experience and present expectations or projections.  Known material factors that 

could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements 

include: an active trading market for our common stock may not develop on NASDAQ; the 

trading price for our common stock may fluctuate significantly; and the Company will continue 

to be a "controlled company," as defined under NASDAQ rules, and the interests of our 

controlling stockholder may differ from those of our public stockholders.  Forward-looking 

https://www.marketwatch.com/story/how-free-returns-on-online-purchases-are-crippling-retailers-2016-06-03
https://www.facebook.com/mysizeid/
https://www.linkedin.com/company/mysizeid
https://twitter.com/mysizeinc
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statements also are affected by the risk factors described in the Company's filings with the 

U.S. Securities and Exchange Commission.  Except as required by law, we undertake no 

obligation to update or revise publicly any forward-looking statements, whether as a result of 

new information, future events or otherwise, after the date on which the statements are 

made or to reflect the occurrence of unanticipated events. 

 

Press Contact: 

Eran Yoels 

Rimon, Cohen and Co. 

Eran@rcspr.co.il   

+972-52-440-8020 

mailto:Eran@rcspr.co.il
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